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 التسجيل 
 . هذه مكتبة مدينة آلن؟ إذن امأل استمارة التسجيل استخدامهل تريد 

 
 :بطاقة الهوية الشخصية

 :االسم العائلي
 :االسم الشخصي

 :اسم الشارع
 :رمز واسم المدينة

 :تاريخ الميالد
 :رقم الهاتف

 :البريد االلكتروني
 
 

أو  ، أو تنبيهات،أنا موافق على أن ترسل المكتبة مالحظات
 . إنذارات على بريدي االلكتروني المذكور أعاله

 
 

 
 

 
 

 : هكذا تجدنا
في قسم األطفال والشباب يقدم لك النصائح فريق العمل  إن

 واالستشارات بكل سرور 
 

  اإلعارة  مكتبتعال إلينا إلى 
 292-59-02382: الرقم اتصل بنا على 
  أرسل لنا رسالة عبر البريد اإللكتروني: 
 stadtbuecherei@stadt.ahlen.de 
 تفضل بزيارتنا على اإلنترنت: 
 www.stadtbuecherei-ahlen.de 
 بحث على اإلنترنتا: 
 https://sb-ahlen.lmscloud.net 

 
 : العنوان

Stadtbücherei Ahlen 
Südenmauer 21 

59227 Ahlen  
 
 

 : أوقات الدوام
 : االثنين، والثالثاء، والخميس، والجمعة

  18:00 – 14:30ومن الساعة  12:30 – 10:00: من الساعة
 

 األربعاء المكتبة مغلقة 
 

 
 

 ينة آلن مكتبة مد
 

www.stadtbuecherei-ahlen.de 
 
 

 قـسـم مكتبة 
 األطفال والشباب

 
  بخدمتك على العنوان السابق وعلى االنترنت 
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 األربعاء المكتبة مغلقة 
 

 
 

 ينة آلن مكتبة مد
 

www.stadtbuecherei-ahlen.de 
 
 

 قـسـم مكتبة 
 األطفال والشباب

 
  بخدمتك على العنوان السابق وعلى االنترنت 
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 التسجيل 
 . هذه مكتبة مدينة آلن؟ إذن امأل استمارة التسجيل استخدامهل تريد 

 
 :بطاقة الهوية الشخصية

 :االسم العائلي
 :االسم الشخصي

 :اسم الشارع
 :رمز واسم المدينة

 :تاريخ الميالد
 :رقم الهاتف

 :البريد االلكتروني
 
 

أو  ، أو تنبيهات،أنا موافق على أن ترسل المكتبة مالحظات
 . إنذارات على بريدي االلكتروني المذكور أعاله

 
 

 
 

 
 

 : هكذا تجدنا
في قسم األطفال والشباب يقدم لك النصائح فريق العمل  إن

 واالستشارات بكل سرور 
 

  اإلعارة  مكتبتعال إلينا إلى 
 292-59-02382: الرقم اتصل بنا على 
  أرسل لنا رسالة عبر البريد اإللكتروني: 
 stadtbuecherei@stadt.ahlen.de 
 تفضل بزيارتنا على اإلنترنت: 
 www.stadtbuecherei-ahlen.de 
 بحث على اإلنترنتا: 
 https://sb-ahlen.lmscloud.net 

 
 : العنوان

Stadtbücherei Ahlen 
Südenmauer 21 

59227 Ahlen  
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 أهالً وسهالً بك 

  في مكتبتك
 

طريقك إلى عالم المواد  على إيجاد يساعدكس هذا كتيب المعلومات
 مية  اإلعالمية والتعلي

 
  ؟لديناماذا يوجد 

  للصغار والكبار بالطبع الكثير من الكتب 
  أقراص مدمجةCD تحتوي على قصص وأغان  
  ألعاب الكومبيوتر وألعاب الكونسول 
  أقراصDVD وأقراص Blu-Ray  
 ألعاب الطاولة  
 صوتية كتب Tiptoi المتحدثة  واأللعاب واألقالم 
 األنشطة  ت عنمعلومايمكنك العثور على ( رائعة أنشطة

  )في االنترنت الصفحة الرئيسيةالمختلفة على 
 

 : فترة االستعارة
الكمبيوتر، واأللعاب االجتماعية الكتب، الكتب الصوتية، ألعاب 

 يوماً  28 ..............................................................
 أيام  Blu-Ray ..................... 7 و ،  DVD ،CDأقراص 

 
 مهلة إعادة المواد المستعارة تجدها على بطاقة اإلعارة 

 
 

 
 

 
- التسجيل 

 كيف يتم ذلك ؟ 
  انظر الصفحة األخيرة(ملء استمارة التسجيل ( 
  اطلب من أمك أو أبيك أو ولي أمرك أن يوقع عنك، واجلب

هوية الشخص الذي وقع عنك أو من األفضل أن تجلب ولي 
 ! أمرك معك

 يورو، وستحصل على بطاقة  4ستمارة للموظف، ادفع قدم اال
 . المكتبة، ثم بإمكانك استعارة المواد اإلعالمية مباشرة

 إذا حصل . انتبه دائماً لبطاقة المكتبة الشخصية الخاصة بك
يورو يمكنك  4مقابل ! ، يجب أن تعلمنا مباشرةوأن اختفت

إذا زرت المكتبة فاجلب . الحصول على بطاقة بدل ضائع
طاقة المكتبة دائما معك، وبذلك تستطيع استعارة ما تشاء من ب

المواد اإلعالمية، التي تستطيع قراءتها أو االطالع عليها في 
 . المهلة المحددة لالعارة

 
 هل تكلف االستعارة شيئاً ؟ 

  مجانية  17االستعارة لألطفال والشباب حتى سن ال 
 ة مباشرة، أو يمكنك تمديد مهلة االستعارة عندنا في المكتب

أو على حساب االستخدام  59292-02382على الهاتف رقم 
 تحت العنوان  Online-Katalogالخاص بك في االنترنت 

www.stadtbuecherei-ahlen.de 
 
 

 
في مكتبة مدينة آلن وأتعهد بااللتزام  ابنتي/ ابني  إنني أسجل

  بقوانين االستخدام ودفع الرسوم

 موافقةتصريح ال
آلن مكتبة مدينة  قبل من ي الشخصيةبياناتالجة معافق على إنني مو

 .  لهدف تسجيل وأرشفة عضويتي في المكتبة

بمجرد أن تنتهي بأقرب وقت و ي الشخصيةسيتم حذف بيانات
 . الحاجة التي تم من أجلها تخزين البيانات

في المأخوذة عن شخصي  الشخصية البيانات أن إعالميلقد تم 
ومعالجتها واستخدامها والحصول  المذكورة اعاله إطار األهداف

 الشخصية األساسيقانون حماية البيانات عليها يخضع لمراقبة من 
 . )DSGVO(لالتحاد األوروبي 

 تهاومعالجبياناتي الشخصية  الحصول على أيضا أنتم إعالمي لقد 
تم إعالمي  عالوة على ذلكو. على أساس طوعيقد تم  هاواستخدام

 في المستقبلوفي أي وقت ل هذه الموافقة بأنه بإمكاني إلغاء وإبطا
 ً المكتبة العامة إلغاء و إبطال هذه الموافقة يجب أن يتم لدى . أيضا

 ,Stadtbücherei Ahlen :لمدينة آلن على العنوان التالي
Südmauer 21, 59277 Ahlen  

فإنني أعلم بأنه يمكنني، في أي وقت كان، عالوة على ذلك، 
المتعلقة بحماية البيانات الشخصية  االطالع على هذه الحقوق

 الشخصية األساسيحماية البيانات  من قانون 13بموجب المادة 
أو  لمدينة آلن على الصفحة الرئيسية )DSGVO(لالتحاد األوروبي 

 . بناء على طلبي لدى مكتبة المدينة
 

 االسم، االسم الشخصي 
 

 التوقيع  
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 أيام  Blu-Ray ..................... 7 و ،  DVD ،CDأقراص 

 
 مهلة إعادة المواد المستعارة تجدها على بطاقة اإلعارة 

 
 

 
 

 
- التسجيل 

 كيف يتم ذلك ؟ 
  انظر الصفحة األخيرة(ملء استمارة التسجيل ( 
  اطلب من أمك أو أبيك أو ولي أمرك أن يوقع عنك، واجلب

هوية الشخص الذي وقع عنك أو من األفضل أن تجلب ولي 
 ! أمرك معك

 يورو، وستحصل على بطاقة  4ستمارة للموظف، ادفع قدم اال
 . المكتبة، ثم بإمكانك استعارة المواد اإلعالمية مباشرة

 إذا حصل . انتبه دائماً لبطاقة المكتبة الشخصية الخاصة بك
يورو يمكنك  4مقابل ! ، يجب أن تعلمنا مباشرةوأن اختفت

إذا زرت المكتبة فاجلب . الحصول على بطاقة بدل ضائع
طاقة المكتبة دائما معك، وبذلك تستطيع استعارة ما تشاء من ب

المواد اإلعالمية، التي تستطيع قراءتها أو االطالع عليها في 
 . المهلة المحددة لالعارة

 
 هل تكلف االستعارة شيئاً ؟ 

  مجانية  17االستعارة لألطفال والشباب حتى سن ال 
 ة مباشرة، أو يمكنك تمديد مهلة االستعارة عندنا في المكتب

أو على حساب االستخدام  59292-02382على الهاتف رقم 
 تحت العنوان  Online-Katalogالخاص بك في االنترنت 

www.stadtbuecherei-ahlen.de 
 
 

 
في مكتبة مدينة آلن وأتعهد بااللتزام  ابنتي/ ابني  إنني أسجل

  بقوانين االستخدام ودفع الرسوم

 موافقةتصريح ال
آلن مكتبة مدينة  قبل من ي الشخصيةبياناتالجة معافق على إنني مو

 .  لهدف تسجيل وأرشفة عضويتي في المكتبة

بمجرد أن تنتهي بأقرب وقت و ي الشخصيةسيتم حذف بيانات
 . الحاجة التي تم من أجلها تخزين البيانات

في المأخوذة عن شخصي  الشخصية البيانات أن إعالميلقد تم 
ومعالجتها واستخدامها والحصول  المذكورة اعاله إطار األهداف

 الشخصية األساسيقانون حماية البيانات عليها يخضع لمراقبة من 
 . )DSGVO(لالتحاد األوروبي 

 تهاومعالجبياناتي الشخصية  الحصول على أيضا أنتم إعالمي لقد 
تم إعالمي  عالوة على ذلكو. على أساس طوعيقد تم  هاواستخدام

 في المستقبلوفي أي وقت ل هذه الموافقة بأنه بإمكاني إلغاء وإبطا
 ً المكتبة العامة إلغاء و إبطال هذه الموافقة يجب أن يتم لدى . أيضا

 ,Stadtbücherei Ahlen :لمدينة آلن على العنوان التالي
Südmauer 21, 59277 Ahlen  

فإنني أعلم بأنه يمكنني، في أي وقت كان، عالوة على ذلك، 
المتعلقة بحماية البيانات الشخصية  االطالع على هذه الحقوق

 الشخصية األساسيحماية البيانات  من قانون 13بموجب المادة 
أو  لمدينة آلن على الصفحة الرئيسية )DSGVO(لالتحاد األوروبي 

 . بناء على طلبي لدى مكتبة المدينة
 

 االسم، االسم الشخصي 
 

 التوقيع  
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